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TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 
 
Informações Gerais: 

 Valor da visita por visitante: R$ 12,00 (Escolas Públicas) e R$ 25,00 (Escolas 

Particulares); escolas públicas municipais de Belo Horizonte pertecentes ao 

Programa Ecoescola que realizam atividades voltadas à educação 

socioambiental são isentas do pagamento; 

 O pagamento acontecerá por meio de um boleto gerado pela EEco da UFMG 

e encaminhado à instituição que agendou a visita. A visita será confirmada 

mediante envio do comprovante de pagamento do boleto com até 7 dias úteis 

antecipados às atividades agendadas; 

 Esclarecimentos em relação a visitas ou qualquer outra questão podem 

acontecer através do contato telefônico (31) 3409-2296 às segundas-feiras 

de 08:00 às 12:00 no período da manhã; 

 Horários de visitação: manhã - 08:30 às 11:30 e tarde - 14:00 às 17:00; 

 Número máximo de alunos por visita: 60; 

 O espaço da EEco da UFMG conta com banheiros, bebedouros e guarda-

volumes, mas não possui lanchonete. O visitante deverá trazer seu próprio 

lanche. A EEco da UFMG não fornece descartáveis. 

 
Regras para a Visitação: 

 A Escola deverá trazer no momento da visitação o Termo de Uso de Imagem 

devidamente assinado, caso concorde com a exposição nas mídias sociais 

da EEco da UFMG; 

 É necessário que seja informado com antecedência se a turma apresentará 

alunos com deficiências e suas respectivas classificações; 

 É necessária a utilização de sapatos fechado para realização das trilhas; 

 É proibido dar qualquer tipo de alimento para os animais da EEco da UFMG; 

 É proibida a entrada nas trilhas sem a companhia de um monitor; 

 A destinação adequada dos resíduos gerados no momento da visitação é de 

responsabilidade da Escola. 
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Sugestões: 

 Utilização de protetor solar e repelente; 

 Utilização de calça e roupas leves e confortáveis; 

 Utilização de boné/chapéu; 

 Utilização de garrafa de água; 

 Destinação dos resíduos em acordo com as lixeiras de coleta seletiva 

dispostas nos espaços da EEco da UFMG; 

 Recomenda-se que o visitante esteja devidamente imunizado de acordo com 

a Caderneta de Saúde da Criança. A verificação da mesma fica a critério da 

Escola. 
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